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 چكيده : 

ايران برروي كمربند خشكي جهان ، افزايش روزافزون جمعيت و نياز به منابع آبي جديد ، ضرورت بهره برداري و استفاده هـر چـه    استقرار
كـارآيي و نقـش   ي و روانابهاي حاصل از بارندگي را نمـودار ميسـازد .   زميني ، منابع سطحي قابل استفاده اعم از منابع زيربهتر از كليه آبها

  ]1[ موثر استفاده از سطوح آبگير باران در آبياري تكميلي ، در گذشته توسط اساتيد مختلفي بررسي شده و مورد تائيد قـرار گرفتـه اسـت   
روي پوشش گلخانه ها و يا در صورت نيـاز ايجـاد يـك    بر نهدر اين مقاله با محاسبه ميزان آب قابل جمع آوري از محل بارندگيهاي سااللذا 

اسـاس آمـار بلنـد مـدت ايسـتگاههاي      كـه بر  از جنس ژئـوممبران  درون يك استخري حاصله به سطح ايزوله در كنار گلخانه و هدايت آبها
ه گلخانه اي اسـتان در يـك سيسـتم    هواشناسي استان بدست آمده است ، به امكان استفاده از اين آبها در آبياري برخي از محصوالت عمد

با در نظر گرفتن روشهايي براي جلـوگيري از تبخيـر   (آبي اين گياهان يزوله مورد نياز براي تامين نياز هيدروپونيك بسته و محاسبه سطح ا
 پرداخته شده است .  )آبهاي جمع آوري شده

د ورقهـاي  و نيـز بـاال بـودن عمـر مفيـ     دسترسي به منابع آبي مناسب  عدم استان ، با توجه به بحراني و ممنوعه بودن اكثر دشتهاي        
توجيه اقتصادي در استحصال آب باران ، استفاده از زمينهاي ديم و فاقد كاربري مناسب در ايـن روش ، سـبب افـزايش     ژئوممبران عالوه بر

زمنـد انجـام   لبتـه هنـوز تـا اجرايـي شـدن ايـن روش نيا      بهره وري اراضي گرديده و در توليد و اشتغال يك منطقه تاثير گذار خواهد بود . ا
 كنترل كيفيت آن خواهيم بود . سالمت آب در دراز مدت و نحوه  آزمايشاتي برروي حفظ

 
 واژه هاي كليدي : 

 جمع آوري آب باران ، سطوح آبگير ، آبياري تكميلي ، آبياري گلخانه  
 

 مقدمه : 
دگي يكجا نشيني و استقرار در نقاط ثابت روي آورد ، كشت و كار و كشاورزي در سرلوحه كـار  از زندگي كوچ نشيني به زناز زماني كه بشر 

كنار رودخانه هاي فعلي قرارداشت تا بدينوسـيله بتوانـد از آب بعنـوان يكـي از عوامـل       اي انساننخستين سكونتگاههوي قرارداشته است . 
     اراضي توسط گروهها و قبايل مختلـف و بـروز عوامـل ديگـري در ضـرورت اسـكان      اصلي زندگي بهره كافي ببرد . بمرور زمان با اشغال اين 

          را مجبـور  وي نت در ايـن منـاطق  سـكو  خشـك و نيمـه خشـك زمـين گرديـد و      ب تر ، انسان مجبور به سكونت در نقـاط در مناطق كم آ
   محصـوالت كشـاورزي خـود را آبيـاري و از توليـد بيشـتري       استحصال آب نمـود تـا بدينوسـيله بتوانـد     روشهاي به استفاده از يكي از انواع

 برخوردار شود . 
تا از طريق احداث سدهاي مخزني و انحرافي بر روي رودخانه ها اقـدام بـه تـأمين     تالش مي كنند سازه هاي آبي تخصصينمامروزه         

ائي و بهره برداري از منابع آب زيرزميني به ويژه با فراهم سعي در شناسنيز ديگر از متخصين آب  يگروه ؛آب براي مصارف مختلف نمايند 
ي مصـارف مختلـف اسـتفاده    اتأمين آب بـر  ، دردو روش با هم تلفيق اين نقاط نيز از  برخيشدن امكان پمپاژ آب از اين منابع داشته و در 

ديگري را براي تأمين آب به ويژه در مناطقي كـه   مهندسين و متخصين آب راهكار اساسي متاسفانه اكثر قريب باتفاقنموده و مي نمايند . 
    بـرروي آنهـا وجـود    مناسب براي احداث سـازه هـاي مـورد نظـر      يرودخانه ها و محلو خروجي (دبي) هستند يا تعداد  آبهاي سطحيفاقد 

ند . با توجه به اين كه حتي با فرض قابل ، ارائه نمي ده يا فاقد منابع آب زير زميني بوده و با محدوديت اين منابع روبرو مي باشندو، ندارد 
 در صـورت امكـان   و ميسر نبـوده  رودخانه اي به سهولت  حوزه رج از به مناطق خا هاآب ن، امكان انتقال اي مهار بودن تمامي آب رودخانه ها

بع آب زيرزمينـي  ذيري طبيعي منادستيابي و تجديد پ نيز از سوي ديگرو هزينه هاي غير قابل توجيهي را طلب مينمايد  به لحاظ اقتصادي
زيسـت  اري پايـد  هائي در مجموع فاقـد مي شود چنين روش مالحظه با برداشت از اين منابع نمي باشد ، متعادل در اغلب مناطق كشورمان 
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نـه هـاي   . اين در حالي است كه وجود مناطق پهناوري در خارج از شبكه رودخا ]2[ در بسياري از مناطق هستند محيطي و طبيعي كافي
       ي ديگـر  تـا از روش هـا   ينمايـد ، ايجـاب م  يا نبود آب روبـرو هسـتند  و بزرگ به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك كه با معضل كمبود 

ـ    همـراه ي جمع آوري و استحصال آب اسـت  سنتي برا ياز جمله سامانه هاي سطوح آبگير باران كه روش        روز كـردن آنهـا بـا   بـا تكميـل و ب
 ين آّب، استفاده شود . فنون نوين در تطبيق و سازگاري با شرايط اقليمي به منظور تام ري از دانش وبهره گي

 
 ضرورت و اهميت استحصال آب باران 

 وضعيت آب در ايران : 
 ا را درمنـابع آب شـيرين دنيـ    % از 0.36 وسعت خشكي هاي جهان تنهـا  %از2/1داشتن اختيار درو % جمعيت جهان 1ايران با دارا بودن 

      تشـكيل   پهنه جغرافيايي كشور منشاء اصلي منابع آب ايران را ريزش هاي جوي بر ، مطالعات طرح جامع آب كشور به استناد . دارد اختيار
 از ميليـارد مترمكعـب آن بـه صـورت تبخيـر      295حدود  اين مقدار از . مي شود ميليارد مترمكعب برآورد 413مي دهد كه ساالنه بالغ بر

     ميليـارد مترمكعـب آن   93 ميليارد مترمكعب بارش باقي مي ماند كه 413 ميليارد مترمكعب آب از 118تنها  ترس خارج مي شود ودس
            ميليارد مترمكعب مستقيما بـه آبخـوان هـاي آبرفتـي نفـوذ كـرده و تغذيـه آبهـاي زيرزمينـي          25 صورت جريانات سطحي جاري شده وب

      . پي دارد را در
    طريـق   از ميليـارد مترمكعـب آب بـه صـورت جريانـات سـطحي و       12ريزش هاي جوي ، ساالنه حدود عالوه بر منابع آب حاصل از        

ميليـارد   105بـه   مي شود كه با پيوستن آن  به جريانات سطحي ، مجمـوع آب جريانـات سـطحي كشـور     رودخانه هاي مرزي وارد كشور
اضـافه  ه بجاري است  بارش كه به صورت جريانات سطحي در كشور ميليارد مترمكعب آب حاصل از 93با  مجموع در . مي رسد مترمكعب

بـرف    نفوذ باران و ميليارد متر مكعب منابع آب زيرزميني حاصل از 25 خارج به كشور و آب سطحي جاري شده از مترمكعب ميليارد 12
 حـال حاضـر   بررسي هاي انجام شده نشان مـي دهـد در   مطالعات و . ب مي رسدميليارد مترمكع 130به  كل منابع آب تجديد پذير كشور

معـدن   بخش هاي كشاورزي صنعت ، ميليارد مترمكعب جهت مصرف در 90حدود مكعب منابع آب تجديد شونده كشورمتر ميليارد130از
بخـش   آن بـه  %93 ارد مترمكعـب معـادل  ميلي 83 حدود ميليارد مترمكعب 90رداشت به حجمب مقدار اين . از برداشت مي شود خانگي و

 بخـش صـنعت و   % آن در1ميليارد مترمكعـب باقيمانـده معـادل     5/1 آن به بخش خانگي و % 6 مكعب معادلميليارد متر 5/5كشاورزي 
موقعيـت   در مـي باشـد ، سـرانه آب تجديـد پـذير      ميليـون نفـر   70كـه   گرفتن جمعيت فعلي كشورر نظ با در . معدن به مصرف مي رسد

 ]3[ . مي باشد بازاء هر نفر متر مكعب 1850نونيك
 آسـتانه قرارگـرفتن در   الكن مارك دانشمند سوئدي ايـران در فاساس شاخص  بر) مالحظه ميشود 1همانگونه كه در جدول شماره (         

ضـعيت بحـران شـديد آبـي     هم اكنـون در و  و موسسه بين المللي مديريت آب ، ايران اساس شاخص هاي سازمان ملل بر . استتنش آبي 
كه ايـن   خود بيفزايد % به منابع آب قابل استحصال112بايد بتواند 2025 سال تاايران  كشور ، گزارشات همين موسسهپايه  برو  قراردارد

مشـكل   بسياردسترسي به اين هدف منابع آب كشور  با توجه به وضعيت اقليمي وو  مي شود ميليارد مترمكعب 300تقريبا برابر آب مقدار
 به نظر مي رسد.

 
 استفاده از شاخصهاي تعيين بحران آب تحليل منابع آب ايران با) : 1جدول شماره (
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منابع آب 
 تجديدپذير

)MM3( 

سرانه آب 
 تجديدپذير

 )M3( 

  ميزان آب
 مورداستفاده

)MM3( 

 نتايج ارزيابي شاخصهاي بين المللي

 مان مللساز فالكن مارك
مؤسسه بين المللي 

 مديريت آب

 بحران شديد بحران شديد آستانه تنش 90 1850 130 70 ايران

 
بهره برداري از آبهاي قابل دسـترس    ي تامين آب وهاامروزه به عنوان يكي از راهكار جمع آوري مستقيم ريزشهاي جوي و استحصال روش

كشور ايران بر روي كمربند مناطق خشـك جهـان باعـث شـده اسـت كـه از ديـر بـاز         قرار داشتن  وراي مقاصد مختلف به حساب مي آيد ب
در مناطق شاهد هستيم بگونه اي كه  و از آن استفاده نمايند ودهمردمان اين سرزمين با روش هاي جمع آوري و استحصال آب باران آشنا ب



ح آبگير پشت بامها مصارف شرب خانوار  و دامهاي خود شمال شرقي استان گلستان تركمن ها از طريق جمع آوري آب باران از سطخشك 
در ساير كشورهاي جهان نيز از دير باز تا امروز از روش جمع آوري آب باران بـراي كاربردهـاي مختلـف اسـتفاده      ]1[را تامين مينمايند . 

ري شـده از پشـت بامهـا و بانـد فرودگاههـا و      ميشده است و بطور مثال  در كشورهاي سنگاپور ، تايوان ، ژاپن و انگلستان از آبهاي جمع آو
سطوح غير قابل نفوذ روزميني در پاركها براي آبياري فضاهاي سبز ، تامين آب سيستمهاي خنك كننده ساختمانها و آتش نشاني اسـتفاده  

 ميگردد . 
 بطور كلي اهداف اصلي استحصال آب باران از طريق سطوح آبگير عبارتند از : 

 دارندنكافي  هايي كه باران ينتوليد محصول در زم -1
  كشاورزي ديم افزايش توليد محصول -2
 توليد محصول در مناطق مستعد خشكي  به حداقل رساندن ريسك -3
 درخت شتازايي از طريق ك مبارزه با بيابان -4
  ]4[.  حيواناتمصارف خانگي و تهيه آب آشاميدني براي  -5
ي  ، غالمرضـا  قدوسـ  جمـال  كـه توسـط اسـاتيدي همچـون    چاپ كتبي در اين زمينه  و ياگذشته با عنايت به اينكه نتايج تحقيقات         

مؤيـد كـارآيي و نقـش مـوثر      ، بعمل آمده و در همايشهاي مختلف ارائه شده اسـت  بختيار كردپور وباطبائي يزدي يد جواد طس ، شاهيني 
 اين مـدل قاله به محاسبه فضاهاي مورد نياز و روش اجراي استفاده از سطوح آبگير باران در آبياري محصوالت كشاورزي ميباشد ، در اين م

   ]5[آبياري در گلخانه هاي استان خراسان رضوي و دشتهاي مشهد و چناران مي پردازيم . 
ههاي . بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط ايسـتگا بارش ساليانه محل ميباشد  وجود آمار يكي از مهمترين پارامترها در انجام اين كار        

شرح جـدول  شهرستانهاي استان به  برخي در سي ساله  هواشناسي سطح استان ميانگين بارندگي ماههاي مختلف سال در يك دوره آماري
 ميباشد :  )2شماره (

 
 ميانگين بارندگي شهرستانهاي استان خراسان رضوي طي دوره سي ساله (ميليمتر) ) :2شماره ( جدول
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.30 روردينف 1
6 

44.7 32.4 32.7 49.8 31.3 38.3 24.8 51.3 39.5 

.26 ارديبهشت 2
6 

26.8 20 20.9 43 20 36.2 17.1 35.1 25.2 

 9.3 10.9 1.2 12.4 2.3 14.2 3.7 5.2 7.8 2.9 خرداد 3
 1.3 1.7 0.5 1.5 1 3.3 0.3 1.2 1.2 0.6 تير 4
 0.3 1 0 1.8 0.2 2.8 0.2 1 0.2 0.1 مرداد 5
 0.8 1.3 0.2 1.5 0.6 2.8 0.8 0.7 0.5 2.9 شهريور 6
 2.7 5.7 1.2 4.9 1.6 10.4 2 3.1 2.8 2.1 مهر 7
 14.2 17.2 7.6 13.8 8.7 22.5 11.4 11.2 15.5 6.7 آبان 8
 24.9 21.2 15.4 20.2 29.7 30.5 19.3 21.6 31.1 16 آذر 9

.19 دي 10
4 

39.2 24.5 26 32.5 30 29.4 22 27.3 29.3 

.27 بهمن 11
9 

54.8 32.5 34.8 43.6 38.6 28.7 23.8 39.3 41.3 

.40 اسفند 12
2 

52.6 34 42.8 56.9 43.1 37.1 34.2 48.4 45.2 

.277 176 ع ـــــــــجم
3 
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 ) ميانگين ماهيانه بارندگي سي ساله شهرستان مشهد و پراكنش آن مشاهده ميشود : 1همچنين در نمودار شماره (

 مشهد طي دوره سي ساله ايستگاهميانگين بارندگي  ) : 1شماره ( نمودار
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     گلخانـه اي كـه بـر اسـاس بررسـي هـاي ميـداني و كارشناسـي در شـرايط         ميزان آب مورد نياز چند محصول مهـم   ) 3دول شماره (در ج
است . الزم به يادآوري است اين ميزان مصرف ميانگين مصرف اين محصـوالت     گلخانه هاي مشهد و چناران محاسبه شده  ، درج گرديده

 بوده و در يك سيستم هيدروپونيك بسته محاسبه شده است . 
 

 آب مورد نياز برخي از محصوالت مهم گلخانه اي در يك گلخانه هزار متر مربعي ) : ميزان3جدول شماره (
ف

دي
ر

 

 نام محصول
ميزان آب مورد نياز در هر متر مربع 

 )Litدر شبانه روز (
 طول دوره رشد (روز)

آب مورد نياز در طول دوره 
رشد در يك گلخانه هزار متري 

)M3( 

 730 365 2 رز 1
 945 270 3.5 گوجه فرنگي 2
 450 150 3 خيار 3
 730 365 2 ژربرا 4
 365 365 1 آلوئه ورا 5
 730 365 2 توت فرنگي 6
 730 365 2 آنتوريوم 7

 
) ارائه شده است ، ميزان آب حاصل از جمع آوري بارشهاي جوي از 2با توجه به ميانگين بارندگي سي ساله مشهد كه در جدول شماره (

ال و در ماههاي مختلف در جدول كاشت كه هزار متر مربع در نظر گرفته شده است در طي يك س محلفرضي سطح آبگير بام گلخانه 
 آورده شده است :  )4شماره (

 



 
 
 

 ) : آب استحصالي از سطح آبگير بام گلخانه هزار متري با توجه به ميانگين بارش مشهد4جدول شماره (

 ماه رديف
      ميانگين بارندگي         

 (ميليمتر)
            ب استحصالي از سطح آبگير    آ

 (متر مكعب)

 51.3 51.3 فروردين 1
 35.1 35.1 ارديبهشت 2
 10.9 10.9 خرداد 3
 1.7 1.7 تير 4
 1 1 مرداد 5
 1.3 1.3 شهريور 6
 5.7 5.7 مهر 7
 17.2 17.2 آبان 8
 21.2 21.2 آذر 9

 27.3 27.3 دي 10
 39.3 39.3 بهمن 11
 48.4 48.4 اسفند 12

 260.6 260.6 جمــــــــــــــع

 
به حداقل رساندن  ميانگين بارش بدست آمده و قابل استحصال در يك سال ، اين ميزان آب در صورت ذخيره سازي و با در نظر گرفتن
) 5شماره ( جدول. اد كفاف پاسخگويي به بخشي از نياز برآورد شده براي هر يك از محصوالت فوق الذكر را خواهد د نفوذ و تبخير آن

  سهم اين ميزان آب ذخيره شده از نياز آبي هر يك از گياهان را مشخص نموده است : 
 

 ) : سهم نزوالت جمع آوري شده از نياز آبي هر يك از محصوالت5جدول شماره (

 )M3نياز آبي در طول دوره رشد ( نام محصول رديف
سهم نزوالت از برآورد نياز محصول 

 (درصد)
 35.7 730 زر 1
 27.6 945 گوجه فرنگي 2
 57.9 450 خيار 3
 35.7 730 ژربرا 4
 71.4 365 آلوئه ورا 5
 35.7 730 توت فرنگي 6
 35.7 730 آنتوريوم 7

 
 با توجه به سهم تامين آب نزوالت جوي براي هر يك از محصوالت مورد مطالعه ، در صورت نياز به تامين كل آب مورد نياز گياه از روش

مربع از فضاهاي اطراف گلخانه را با استفاده از مواد مناسبي نظير ورقه هاي متر 2625تا  400استحصال آب باران ضروريست بين 
گلخانه هدايت نمود كه  پالستيك و يا ژئوممبران ايزوله نموده و آب حاصل از سطوح آبگير ايجاد شده را به استخرهاي تعبيه شده در كنار

ون در نظر گرفتن تبخير در طي يك سال از سطح آب استحصالي برآورد شده است و در ادامه مقاله به بحث تبخير و در البته اين سطح بد
سطح ايزوله مورد  )6نظر گرفتن سطح مورد نياز براي پوشش دادن ميزان تبخير اجتناب ناپذير پرداخته خواهد شد . در جدول شماره (

 درج شده است :كل نياز آبي آن در يك دوره برداشت به منظور تامين  نياز براي هر محصول
 



 

 
 ) : سطح ايزوله مورد نياز هر محصول جهت تامين كل نياز آبي6جدول شماره (

 نام محصول رديف
كسري آب مورد نياز در طول دوره 

 )M3رشد (
سطح ايزوله مورد نياز براي تامين 

 )M2كسري (
 1800 470 رز 1
 2625 685 گوجه فرنگي 2
 720 190 خيار 3
 1800 470 ژربرا 4
 400 105 آلوئه ورا 5
 1800 470 توت فرنگي 6
 1800 470 آنتوريوم 7

 
 365و حداقل  متر مكعب 945حداكثر خالص براي استخر ذخيره آب نيز با توجه به نياز آبي گياهان مورد بحث به استخري با ظرفيت 

تبخير و افزايش بهره روي آب استحصال شده ، از روشهاي جلوگيري از تبخير از  ي كاهشدر اينجا الزم است برانياز داريم .  متر مكعب
 سطح استخر بهره گيري كنيم كه در اين مقاله استفاده از دو روش زير براي اين كار پيشنهاد ميگردد :

 استفاده از روغنهاي عايق مخصوص جلوگيري از تبخير آب  -
 طح آب استفاده از ورقهاي يونوليت بر روي س -
استفاده از هر دوي اين روشها به ميزان چشمگيري از تبخير آب سطح استخر جلوگيري كرده و تاثير بسزايي در حفظ منابع آب         

% از تبخير منابع آب جلوگيري 70، ميتوان تا بعمل آمده با استفاده از اين روشهاي عايق نمودن  دست آمده دارند . بر اساس آزمايشاتب
تا  امكان كاهش اين تبخيرميليمتر برآورد گرديده است ،  2800ذا با در نظر گرفتن ميانگين تبخير مشهد كه ساالنه به حدود كرد . ل
را بصورت شماتيك در پيش بيني شده براي ذخيره آب مورد نياز گلخانه  هاياستخر )1شكل شماره (. ميليمتر در سال وجود دارد  840

ها با در نظر گرفتن تبخير كنترل شده و لحاظ نمودن اين ابعاد استخر ) نيز7داده و در جدول شماره ( يكي از احجام پيشنهادي نشان
نشان داده شده  براي پوشش استخر و محيط تكميلي اطراف آن )ژئوممبران( مورد نياز ميزان ورق همچنين و ميزان تبخير از سطح استخر

 .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استخر ذخيره آب و ابعاد فرضي آن ) : برشي از 1شكل شماره (

 

 متر 6
 متر 8

 متر 8

 متر 20
 متر 20

45 



 

 

 
 ) : حجم و ابعاد استخرها و سطح ورق مورد نياز جهت ايزوله نمودن آنها7جدول شماره (

 حجم استخر رديف
حجم كلي با 

 تبخير
 ابعاد پيشنهادي

 استخر
سطح پوشش 

 استخر

سطح پوشش 
(با در نظر  تكميلي

 گرفتن تبخير)

سطح كل منطقه 
 ه و استخرايزول

 M3 M3 M M2 M2 M2 
1 945 1443 6*20*20 480 4537 5017 
2 730 850 5*20*20 480 2262 2742 
3 450 702 6*15*15 285 1694 1979 
4 365 625 5*15*15 285 1398 1683 

 
مفيد اين ورقها  انجام گرفته است پيش بيني عمر ورقهاي ژئوممبرانو با آزمايشاتي كه در كارخانه هاي سازنده بر اساس نظر كارشناسان 

 25حداقل (با در نظر گرفتن عمر مفيد ورقهاي ژئوممبران  پنجاه سال برآورد شده است كه در اين قسمت بدليل افزايش ضريب اطمينان ،
شهرستان مشهد ، قيمت تمام شده هر متر مكعب آبي كه به اين ميانگين بارندگي قيمت فعلي هر متر مربع آن با هزينه نصب و ،  )سال
  ) درج شده است : 8يق بدست مي آيد در جدول شماره (طر

 
 ) : محاسبه قيمت تمام شده هر متر مكعب آب استحصالي بر اساس احجام استخرهاي پيش بيني شده 8جدول شماره (

 رديف
ساالنه آب حجم 

 قابل استحصال

آب حجم كل 
در پايان استحصالي 

 عمر مفيد ورقها
 سطح ورق مورد نياز

نصب هزينه تامين و 
 ورقها

قيمت تمام شده هر 
 متر مكعب آب

 M3 M3 M2 هزار ريال هزار ريال 
1 1443 36075 5017 602040 16.7 
2 850 21250 2742 329040 15.5 
3 702 17550 1979 237480 13.5 
4 625 15625 1683 201960 12.9 

 
 
 
 
 
 
 

 : گيري نتيجه
در ز سطح زمين به منظـور توليـد محصـول در گلخانـه     ارندگي و ايزوله نمودن بخشي ااستفاده از روش جمع آوري رواناب هاي حاصل از ب

ا مناطقي كه با محدوديت زمين در اطراف گلخانه خود روبرو نباشند امكان پذير بوده و از نظر توليد محصول نيز توجيه اقتصادي الزم را دار
( بـا توجـه بـه نـوع     ريـال   16700ريال تا  12900متري بين  1000نه آب مورد نياز يك گلخاهزينه تامين هر متر مكعب ميباشد زيرا 

خواهد بود و درمجموع با توجه به نياز آبي گياهان و هزينه ايزوله نمودن محيط و استخر در محصولي ماننـد  آن )   محصول و آب مورد نياز
ميليون ريال هزينه تـامين آب   24ار متري گوجه فرنگي ميليون ريال هزينه آب و در يك گلخانه هز 8آلوئه ورا در يك گلخانه هزار متري 

از طريق روشهاي معمول ماننـد چاههـاي    قيمت تمام شده آب بدست آمده با در نظر گرفتن قيمتهاي فعلي تهيه آبوجود خواهد داشت . 
در مناطق كويري  . از سوي ديگرعميق و نيمه عميق ، قنوات ، احداث سدهاي بتوني و خاكي و آب بندهاي انحرافي منطقي به نظر ميرسد 



و برداشت از سفره هاي زيرزميني ممنوع بـوده و يـا بعلـت شـوري مناسـب اسـتفاده در گلخانـه         و كم آب كه آبهاي سطحي وجود نداشته
جـه بـه   مناسب براي توليد محصوالت گلخانه اي محسوب گرديـده و بـا تو  نوين و مفيد فايده بوده و روشي جمع آوري آب باران نميباشد ، 
 بحران آب 

 
 پيش رو در آينده كشورمان فرهنگ سازي مطلوبي براي استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش بهره وري آب بشمار ميرود . 

نهايتا با توجه به اينكه آينده كشور ما با كم آبي و بحران آب چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت ، شرب و خدمات توام         
د ، ضروري است محققان و پژوهشگران ما به سمت افزايش بهره وري استفاده از منابع آبي و بكارگيري هر گونه آب قابل تجديد خواهد بو

  حركت كرده و راهكارهاي مناسبي با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و بومي كشورمان ارائه نمايند .  

 
 مراجع : 

، همايش بين المللـي دانـش سـنتي    » باران با استفاده از حوضه هاي آبخيز پشت بامي استحصال آب . « 1390شاهيني ، غالمرضا ؛  ]1[
 مديريت منابع آب .

         روشهاي بومي و نوين جمـع آوري و استحصـال آب بـاران و كـابرد آنهـا  راهكـاري بـراي سـازگاري بـا          « .  1386قدوسي ، جمال ؛  ]2[
 . ، اولين همايش سازگاري با كم آبي »  كم آبي

 » .طرح ذخيره باران . «  1390كردپور ، بختيار ؛  ]3[
 » .  هاي سطوح آبگير باران در ايجاد فضاي سبز شهري در مناطق خشك نقش سيستم. «  1389شاهيني ، غالمرضا ؛  ]4[
، انتشـارات جهـاد   » استحصـال آب  . «  1386اويس ، طيب ؛ پرينز ، دايتر و هاشم ، احمـد . متـرجم ؛ طباطبـايي يـزدي ، جـواد ؛       ]5[

 دانشگاهي واحد مشهد . 


